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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: „Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi 
pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie drzew na terenie miasta i gminy 

Swarzędz”.

Do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
Po analizie zakresu przedmiotowego przetargu uważamy, że wymagania stawiane wykonawcom 
są  nieadekwatne do  stopnia  trudności  zadań  jakie  zamawiający  zamierza  zlecić  w ramach 
zamieszczonej specyfikacji.
Mając na uwadze charakter oraz czas realizacji zadania (12miesięcy), wymaganie dotyczące 
wykazania  się  dysponowaniem osobami  zdolnymi  do  wykonania  zadania  w postaci  4  osób 
posiadających kwalifikacje European Treeworker i/lub równoważnych jest niecelowe, ponieważ 
można  przyjąć  z  niemal  100%  pewności,  że  w  trakcie  wykonywania  prac  nie  zaistnieje 
konieczność wykonywania prac przy drzewach przez więcej niż 1 osobę z ww. uprawnieniami 
jednocześnie.
Mając  na  uwadze  charakter  oraz  ceny  uzyskiwane  w  przetargach  na  wycinki,  należy 
domniemywać, że wymagania dotyczące realizacji 3 prac z zakresu wycinki i  pielęgnacji za 
200000,00 zł każda, spełnia bardzo niewiele firm. Ponadto stwierdzić należy, że posiadanie tak 
wysokich referencji nie może jednoznacznie potwierdzić czy firma wykona powierzane zadanie 
pielęgnacji drzew fachowo. Należy domniemywać, że referencje na tak wysoką kwotę będą 
dotyczyły karczowania i wycinki, a nie pielęgnacji drzew. Charakter zadania, wymagających 
fachowość i sprawności organizacyjnej od firmy wykonawczej, wskazywałby, że wykluczenie w 
przetargu firm mniejszych nie odbije się korzystnie nie jakości wykonanych prac.
Postawione kryteria zawężają w naszym odczuciu krąg firm, które złożą ofertę ograniczając 
konkurencję,  co  może  spowodować  także  znaczne  zawężenie  ceny  przetargowej,  którą 
Zamawiający będzie musiał zapłacić za wykonywane usługi.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
zmian w SIWZ, w zakresie wymagań jakie powinni spełniać Wykonawcy w zakresie referencji i 
dysponowania osobami z uprawnieniami European Treeworker.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  zmian  w  SIWZ  w  zakresie  spełniania 
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Z  uwagi  na  cenne  przyrodniczo  tereny  (drzewostan  w  dolinie  Cybiny  i  nad  jeziorem 
Swarzędzkim,  starodrzew  oraz  liczne  pomniki  przyrody),  Zamawiający  chce  zapewnić 
profesjonalną  jego  pielęgnację,   przy  zachowaniu  najwyższych  standardów  bezpiecznej 
organizacji  prac  na  wysokościach,  z  ograniczeniem do  minimum negatywnego  wpływu  na 
środowisko  i  drzewostan  ciężkiego  sprzętu  (podnośniki  koszowe).  Wymaganie  ilość  osób  z 
kwalifikacjami European Treeworker lub tożsamymi wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia 
(tereny często trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu), specyfiki pracy arborystów oraz krótkich 
terminów realizacji zleceń – interwencyjne 24h, pozostałe 72h. 
Powyższe warunkuje potrzebę posiadania przynajmniej  2 zespołów osób o przedmiotowych 
kwalifikacjach. Uczestnicy kursów Treeworker lub tożsamymi opanowują wiedzę nie tylko z 
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zakresu technik alpinistycznych, asekuracji,   ratowniczych, ale także z  zakresu pielęgnacji 
drzew  i  operowania  sprzętem  przeznaczonym  do  pracy  na  wysokościach,  a  tym  samym 
gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie zleceń wycinki i pielęgnacji drzew.
Zawarty w treści SIWZ warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania odpowiedniego 
doświadczenia jest zgodny z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) jest związany i proporcjonalny z 
przedmiotem zamówienia.
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  gdy  Wykonawca  wykaże  się  doświadczeniem  w 
zakresie usuwania i/lub pielęgnacji drzew. Wobec powyższego nie jest to warunek trudny do 
spełnienia,  w żaden sposób nie narusza zasad uczciwej konkurencji  i  równego traktowania 
wykonawców.
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